Schæferhundeklubben for Danmark
Kreds 55 – Furesø
Bestyrelsesmøde den 26. November hos Annette.
Til stede: Lisbeth Pedersen, Annette Broberg, Britta Thomsen, Karen Geersbro, Sus Fagerberg, Anne Dyhr
– referent.

1) Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Bøjler på klatrespring – Bøjlerne sættes på det gamle spring. Kim Jørgensen og Klaus
Lingskov sørger for dette.
Fornyelse af gammelt klatrespring – ordnes samtidig med bøjlerne.
Regler for træning ved sygdom (hundens). Dyrlægen er blevet syg - følges op.
Billede tavlen – Thomas Johansen tænker over, om han vil stå for denne.
Overtagelse af Sus' s kontakt til Maxi Zoo - Annette overtager.
2) Indkommen post/alle
Brev fra Farum kommune om evt. flytning af træningspladsen til Værløse
Flyvestation. Der arrangeres et møde med kommune og Naturstyrelsen.
3) Nyt fra formanden/Lisbeth
Juleafslutning, hvem gør hvad? - der er styr på dette.
Vin til afslutning, hvem køber ind? - Annette køber vin.
P-plads, skal hullerne fyldes ud? – Niels fylder hullerne med det grus, vi har liggende.
Vi venter på afklaring af træningspladsen før vi reparerer hullerne.
Forstærkning af endevæg i container - Afventer afklaring af mulig ny plads.
Køkken tovholder - vi har ikke fundet nogen, der arbejdes på det.
Webmaster – Der er en dialog i gang.
Kredsens pris – holdes hemmelig.
Dato til GF – Lisbeth spørger René om han vil være dirigent.
Formandsmøde den 24. januar 2015 – Lisbeth tager af sted.
4) Nyt fra Næstformanden
Økonomi til Julefrokost – Servietter og pynt betaler kredsen. Der indkøbes vin og vand
til salg. Lisbeth sørger for lotteri.
Opfyldning af diverse i køkkenet inden vinterpause – Britta laver aftale med Stig.
Lås på ny låge – Niels sætter en lås på.
Nyt fra pladsmanden – Vi køber en bog til at skrive aftaler i.
5)Nyt fra Kassereren/Britta.
Det løber fint rundt.
Sorte Bog – Der skal stadig betales hver md. hvis saldo over100.- kr. Generelt går det ok.
6)Nyt fra udvalget/Lisbeth
Der er forslag om, at en liste over ting vi gerne vil have udført, hænges op i Klubhuset, så
man kan melde sig til, hvis det er noget man gerne kan og vil hjælpe med – Vi laver listen.

7) Kredsblad/Netblad.
Der er stadig ikke mange der skriver indlæg, vi nedlægger derfor siden.
8) Eventuelt
Trænermøde/næste sæson – afholdes i december måned.
Tlf. penge - Lisbeth får skattefri godtgørelse for tlf. og blækpatroner jfr. gældende regler.
9) Næste møde
Onsdag den 7. januar kl. 18.00 hos Lisbeth

